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Pani
Izabela Romanek
Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2011 r., Nr 126, poz. 718) kontrolerzy Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Marta 

Waniszewska -  przewodnicząca zespołu i Jolanta Orszulak -  członek zespołu, przeprowadzili 

w dniach 21 - 22 lipca 2016 r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lwówku Śląskim. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 

czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r.

Zakres tematyczny kontroli obejmował realizację zadań zawartych w art. 6 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolą objęto okres 

od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy materiałów merytorycznych, 

dotyczących realizowanego zadania oraz informacji i wyjaśnień złożonych przez Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime (zwanego dalej PCPR lub Centrum) -  Panią Izabelę 

Romanek oraz Panią Katarzynę Moch -  Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani Izabela Romanek, 

która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień. 

Doręczony protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu



o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Działalność jednostki, w zakresie kontrolowanego zadania, oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami. Na powyższą ocenę wpływ miały ustalenia:

- opracowanie i prawidłowe wprowadzenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także niepełne wykonanie 

zaplanowanych w Programie działań,

- realizacja zadań służących działaniom profilaktycznym (m.in. poradnictwo specjalistyczne, 

zajęcia profilaktyczne w szkołach i Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej) mimo braku 

opracowania w formie dokumentu Programów Profilaktycznych i stosownego ich 

wprowadzenia,

- częściowa realizacja zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej,

- działania podjęte na rzecz realizacji programu oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie,

- brak realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia.

Mając na uwadze fakt, iż przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, 

w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, na władze publiczne 

nałożono obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania 

ich praw, poprzez działania zmierzające do zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy 

domowej. Zadania m.in. powiatu w tym zakresie uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a uszczegółowione w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który opracowany został w celu tworzenia warunków 

skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec bliskich. Obowiązki nałożone na jednostki 

samorządu terytorialnego, wskazane w obu dokumentach, winny zostać uwzględnione podczas 

organizowania powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiat lwówecki posiada opracowany i prawidłowo przyjęty powiatowy program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nie wszystkie 

zadania zawarte w Programie były realizowane w okresie podlegającym kontroli. Spośród 

zaplanowanych działań:

1. Nie prowadzono Ośrodka Wsparcia i nie podpisano z innym podmiotem porozumienia 

w tym zakresie.
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2. Nie zapewniano schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Umowa zawarta 

z Miastem Jelenia Gra na realizację zadania nie obejmowała schronienia dla osób będących 

w kryzysie.

3. Nie inicjowano spotkań dla zespołów interdyscyplinarnych. Pracownicy PCPR nie 

wszczynali procedury „Niebieskie Karty”, nie uczestniczyli w posiedzeniach grup 

roboczych ani zespołów interdyscyplinarnych. Zasadne jest zwiększenie współpracy 

zgrapami roboczymi w tym zakresie, gdyż zwiększa to skuteczność naboru osób stosujących 

przemoc w rodzinie do programu oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych, a także zwiększa 

dostęp do informacji niezbędnych w celu prawidłowej realizacji monitoringu uczestników 

programu korekcyjno -  edukacyjnego.

4. Nie organizowano superwizji dla pracowników zajmujących się przemocą domową.

5. Nie prowadzono Punktu Interwencji Kryzysowej, nie inicjowano również działań na rzecz 

tworzenia mieszkań chronionych w gminach -  mimo iż działanie te zaplanowano 

w Programie.

6. Pozostałe dwa zadania zawarte w Programie, tj. kierowanie do Sądu wniosków o obowiązku 

podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu oraz izolowanie 

sprawców przemocy scedowane były na gminne Zespoły Interdyscyplinarne oraz organy 

ścigania. PCPR nie weryfikował w ramach prowadzonego monitoringu poziomu realizacji 

planowanych zadań przez instytucje działające w powiecie.

Treść powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzime powinna opierać się na ustaleniach poczynionych w ramach lokalnej 

diagnozy zjawiska przemocy domowej, a także uwzględniać kierunki polityki państwa w tym 

zakresie zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Należy 

dołożyć starań, aby wszystkie zaplanowane w programie zadania były realizowane.

W zakresie opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania 

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie stwierdzono, iż w powiecie lwóweckim pracownicy PCPR 

prowadzili zajęcia mające na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo -  wychowawczych oraz 

wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych, jednakże warsztaty skierowane były jedynie 

do rodzin zastępczych. Należy nawiązać systematyczną współpracę m.in. z Zespołami 

Interdyscyplinarnymi działającymi w powiecie i rozszerzyć grupę odbiorców o rodziny 

biologiczne objęte procedurą „Niebieskie Karty”, w których wychowują się dzieci.

Przez instytucje powiatowe podejmowane były inne działania profilaktyczne, w tym m.in. 

uruchomiono telefon zaufania, prowadzono zajęcia w zakresie zwiększenia poczucia własnej
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wartości, rozwoju umiejętności życiowych, rozwiązywania konfliktów, konsultacje dla 

rodziców, udzielano pomocy psychologicznej w PCPR, Poradni Psychologiczno -  

Pedagogicznej oraz OIK, prowadzono zajęcia profilaktyczne w szkołach, jednak żaden program 

profilaktyczny nie został opracowany w formie dokumentu i nie był wprowadzony uchwałą 

Rady Powiatu. Systematyzacja działań profilaktycznych podejmowanych przez instytucje 

powiatowe, poprzez ujęcie ich w opracowane w formie dokumentów programy, powinno się 

przyczynić do bardziej efektywnego i funkcjonalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.

Powiat lwówecki nie zapewnia miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. W powiecie nie utworzono ośrodka wsparcia, nie podpisano porozumienia 

z innym podmiotem na realizację przedmiotowego zadania. Należało zatem uznać, iż zadanie nie 

jest realizowane.

Odnośnie zapewnienia miejsc w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, powiat lwówecki 

podpisał porozumienie z Miastem Jelenia Góra na realizację poradnictwa specjalistycznego 

na rzecz mieszkańców powiatu lwóweckiego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej 

Górze. Z treści porozumienia wynika, iż OIK w Jeleniej Górze nie zabezpiecza miejsc 

noclegowych dla osób pozostających w kryzysie wskutek przemocy w rodzinie. Poradnictwo 

psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego doświadczający przemocy domowej mogą 

uzyskać również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Mając na uwadze fakt, że żadna instytucja w powiecie lwóweckim nie zabezpiecza schronienia 

dla rodzin pozostających w kryzysie w związku z przemocą domową, a także biorąc pod uwagę 

sytuacje, gdy nie jest możliwe przekierowanie osób doświadczających przemocy domowej 

do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, nie uznano pełnej 

realizacji zadania.

Odnośnie programów oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie ustalono, iż w 2015 r. w powiecie lwóweckim opracowano w formie 

dokumentu program korekcyjno -  edukacyjny, który został przyjęty stosowną uchwałą Rady 

Powiatu. Kilkukrotne próby pozyskania realizatorów oddziaływań korekcyjno -  edukacyjnych 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ostatecznie nie przyniosły oczekiwanych 

rezultatów, co było powodem zwrócenia dotacji otrzymanej na realizację zadania. W celu 

zabezpieczenia kompetentnej kadry do realizacji zadania, Centrum skierowało pracowników 

na specjalistyczne szkolenia, wskutek czego zadanie jest realizowane w bieżącym roku. Mając 

na uwadze powyższe, odstąpiono od wydania zalecenia w tej sprawie.
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W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 

2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, sformułowano następujące zalecenia:

1. Opracować w formie dokumentów i przyjąć właściwą uchwałą programy służące działaniom 
profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
Podstawa prawna; art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w powiązaniu z art. 12 pkt 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814)
Termin realizacji: do 31. 12. 2016 r.

2. Zapewnić miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie.
Podstawa prawna: art. 6 ust 3 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
Termin realizacji: do 31.12.2016 r.

3. Zapewnić miejsca w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
Podstawa prawna: art. 6 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
Termin realizacji: do 31.12.2016 r.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
z 2016 r., poz. 930) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych, uprzejmie 
proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, 
o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń, uwag i wniosków 
lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNO&LĄSKiU-

Do wiadomości:
Pan Marcin Fluder
Starosta Powiatu Lwóweckiego
2. a/a


